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SALUTO KAJ INVITO
Post la sukcesa Hispana Esperanto Kongreso okazinta pasintjare en León, 

denove nii salutas vin, ĉifoje por inviti vin partopreni la X"XXlX-an Nacian 
Kongreson en la bela norda urbo Gijón.

Gijón estis elektata kiel la nuna sidejo de nia Hispana Esperanto Kongreso, 
konsiderante ke tiu Si urbo enhavas du gravajn elementojn por sukcesigi Kongreson. 
Unue, la ekzisto en Gijón de viglaj kaj laboremaj samideanoj kiuj, ekde la unua 
momento laboris sindoneme por ke la gekongresanoj alvenontaj tien, povu fui 
sukcesan kongreson.

Due, ni ne povas forgesi ke Gijón estas tute alloga urbo por plenumi la tutan 
programeron. La sola nomo de la Asturia regiono altiras nian penson ĉe la krutaj 
altaĵoj, pri la verdaj valoj, pri la belaj strandoj ĉe la Kantabra Maro. La asturia 
popolo estas forta kiel ĉiam ili estis. Ne vane Asturio estis la lasta hispana teritorio 
submetita al romanigo, post la falo de Lancia, en la Cismontana Asturio, dum la 
jaro 19 antaŭ J.K. Kiam ni vizitos Gijón, ni povos vidi la «Aras Sestianas» starigitajn 
honore al Imperiestro Aŭgusto kaj la varmbanejojn.

La kongresprogramo ne povas esti pli alloga. Kune kun la labora parto de la 
programo, ĉiam necesa por nia movado, kaj la du interesaj prelegoj, esperante kaj 
hispanlingve, ni havos la okazon viziti aliajn urbojn kaj lokojn kiuj permesos al ni 
koni pli bone la tutan regionon: Covadonga kun sia tradicio kaj historio, grandioza 
spektaklo de brava naturo kaj impona pejzaĝo, kie troviĝas la historia groto kie la 
Sankta Dipatrino, nomata «La Santina» de la asturianoj, estas venerata kiel dieca 
reĝino de la regiono. Ci tien, venis Don Pelayo forkurante de «Guadalete», 
persekutata de la maŭroj, atendante la miraklon efektivigota.

Oviedo, ĉefurbo de la Princlando, interesa historia urbo, kun grava Universitato 
kaj bela gotika katedralo, kiu enhavas la «Cámara Santa» kun la plej historiaj kaj 
riĉaj relikvoj.

Villaviciosa, fama pro sia fabriko de pomvino, kiun ni vizitos, kaj por la amantoj 
de la prahistorio, ni vizitos kavernon, ĉar la prahistoria asturia homo lasis spurojn de 
sia arto en la murpentraĵoj de la kavernoj.

Gijón invitas nin. Jam estas la dua fojo ke Gijón akceptas, Esperanto Kongreson, 
kaj multaj kiuj havis la bonŝancon ĉeesti la unuan, ankoraŭ rememoras.

Gijón estas industria urbo kaj samtempe mara kaj turisma urbo. Sia grava 
haveno «El Musel» kaj sia belega strando «San Lorenzo» atendas nin.

Do, karaj gesamideanoj, mi invitas vin al tiu granda esperantista kunveno en 
Gijón, kiu okazos ĉijare sub la alta protekto de la hispana Princo Don Felipe de 
Borbón y Grecia, kiu ĝentile akceptis tiun prezidantecon, kaj mi estas certa ke ni 
ĉiuj gardos neforgeseblan memoron pri la XXXlX-a Hispana Esperanto Kongreso.

D-rino M. R. URUEÑA 
PREZIDANTINO DE H. E. F.
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GUON
(Iom pri nia ujara Kongresurbo)

PA LA C O  D E  LA G R A F O J D E REV ILL  AGI JE D O  
K A J M O N U M E N T O  A L LA R E C O  PELA Y O  
(Fotografia  G rupo  A teneo Jovellanos)

Kvazaŭ fianĉino baldaŭ edziniĝonta, C I
JO N  prepariĝas emocie por la granda tago. 
Lerta grupo de m odistoj (la firm ao «OKK») 
sen lace  p re tig a s  ĝ ia n  fia n ĉ in e k ip a ĵo n . 
M ultajn trezorojn  kaj ĉarm ojn  ĝi rezervas 
por sia estonta edzo, sinjoro Gekongre- 
sanaro. Ho! K ian ĝojon tiu ĝi spertos, kiam 
la granda tago  alvenos! Kian feliĉon tiu 
bonŝanca estajo sentos tiam , m alkovrante 
la sennom brajn ĉarm ojn  de la novedzino!!

Sed... perm esu al mi, ke mi iom diru al vi 
pri tia junu lino . Mi ja  konas ĝin jam  
delonge. Mi... (H o! Ne pensu malice, ne! Ni 
nur estas veraj am ikoj!). Mi scias multe pri 
ĝiaj ecoj, pri ĝiaj bonaj kvalitoj. Oldaj 
am ikoj vere ni estas! Mi ee scias multe pri la 
historio de ĝ ia  vivo. Jen  specimeno.

G U O N  naksiĝis en la ja ro ... Hm!... 
Bone! Ni d iru  an taŭ  du mil ja ro j, p ro 
ksimum e... La ekzakta dato  ja  ne gravas, ĉu 
ne vere? En la epoko de ĝia naskiĝo, ĝi estis 
vizitata de la IV-a M acedona Legio, kaj, tuj 
poste, ĝi ricevis viziton de la R om anoj, kiuj 
postlasis en ĝia ĉ irkaŭaĵo , inter aliaj res
taĵoj, nom ojn kiel: Ceares, Fano, Jove, k.c.

Pri ĝ ia  vivo en la infanaĝo, de la V-a ĝis 
la V lll-a  jarcentoj, mi preskaŭ nenion scias. 
Sed oni rakontis al mi, ke ĝi estis grava 
problem o por la visigota reĝo Leovigildo, 
pro sia ribela petolemo. Sed mi povas 
certigi al vi, ke neniu spuro restas en ĝi de la 
visigota epoko, nenia influo de tiu kulturo.

La sekvanta vizito estis tiu de la araboj, 
kiuj ankaŭ  ne sukcesis iel influi en ĝi.
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Alm enaŭ nenia spuro estas videbla en ĝi de 
tiu vizito. Laŭ onidiroj, la astu ria  reĝo 
D on Pelayo establis kortegon tie en tiu 
tem po.

Dum  la reĝado de A lfonso la XI-a, 
R odrigo Alvarez de las Asturias estis grafo 
de GI JO N . Car tiu  sinjoro ne havis filojn, je 
lia m orto iĝis grafo de G U O N  la reĝido 
D on Enrique.

Kiam D on Pedro iĝis reĝo de Kastilio 
sub la nom o Pedro  la I-a, li batalis kontraŭ  
D on Enrique, sia fra to , kaj ĉi-tiu  rezistis en 
G U O N , ĝis la tiel nom ata  «Paco de Gijón».

Alia grafo de G U O N  estis D on Alfonso, 
bastardo  de D on Enrique kaj D oña Elvira 
Iñiguez, kiu devis batali kon traŭ  la reĝo 
D on Ju an  la I-pro sia granda ambicio.

M ultaj militaj eventoj skuis la ekzistadon 
de G U O N  post tiu  epoko, precipe dum  la 
X V II-a jarcento . Sed, de tiam  ĝis la nunaj 
tagoj, nu r la civila m ilito ĝenis ĝin.

Sed ni parolu nun pri aliaj aferoj intere
saj koncernantaj G IJO N -on.

G U O N  situas proksim um e en la centro 
de la tiel nom ata «Verda M arbordo». Kune 
kun sia kom unum o, ĝi okupas 185,5 kva
d ratajn  kilom etrojn. La bonanim eco de tiu 
fianĉino reflektigas en ĝia milda klim ato: la 
tem peraturoj estas tie m oderaj, oscilantaj 
inter 21 kaj 3 gradoj C. La m ezkvanto da 
jaraj precipitaĵoj iras de 950 ĝis 1050 
m ilimetroj, kaj neĝo estas tre m alofta.

G U O N  estas ĉefurbo  de la m ara provin
co Asturio. Religie, en ĝia kom unum o estas 
43 parbhoj. R ilate al instruado, ĝ i enhavas 
vastan reton da institutoj kaj oficialaj 
lernejoj kaj kelkajn altlernejojn: N aŭtikan, 
Inĝenieran, k.t.p.

La enloĝantoj de G U O N  nom bras p rok
simume 290.000, kio praktike signifas, ke 
kvinono de la tu ta  en loĝantaro  de A sturio 
estas en ĝia kom unum o.

Rilate la vidindaĵojn, G U O N  povas esti 
dividata en tri zonojn:

A ntikva Gijón, aŭ Cim adevilla, la prim i
tiva urbo, konstru ita sur la m onteto Santa 
Catalina.

Moderna Gijón, fruk to  de la kreskado 
kaj disvolviĝado de la urbo.

Industria kaj fabrika Gijón, kie ĉiutage 
vidiĝas la akra  trem ado de vere laboranta 
popolo.

Vizitenda estas an k aŭ  la loka haveno.

kies bordo konsistigas agrablan  promene^ 
jo n  apud Cimadevilla.

Dise en tiuj partoj troviĝas vidindaj 
m onum entoj, preĝejoj, palacoj, ĝardenoj...

Fam a estas las granda strando  San Lo
renzo, du kilom etrojn longa kaj troviĝanta 
en la koro  de la urbo, plena de bele orum ita 
sablo. Belega prom enejo sternas laŭlonge 
de la strando , iran ta  de la piedo de la 
m onteto  S an ta  C atalina ĝis ponto  super la 
rivero Piles, kie kom encas belega parko, la 
P a rk o  de Isabel la Católica, plena de 
ĉarm aj anguloj, de rozujaroj, de boskoj, 
enhavanta  am pleksan infanam uzejon kaj 
kelkajn m onum entojn. U nu el tiuj estas la 
unua m om ento, kiu estis starigita en la 
m ondo m em ore al la fam a D -ro  Fleming.

Je  ne longa distanco de G U O N  situas ĝia 
tre grava haveno El M usel, unu  el la plej 
gravaj hispanaj havenoj el la v idpunkto  de 
la eksportado , la unua en la karboekspor- 
tado . La unuaj laboroj de ĝ ia  konstruado 
ekkom encis en la ja ro  1892.
Ekzistas en G U O N  tri vizitendaj muzeoj: 
La M uzeo de G ijón, en C im adevilla, enha
vanta pentraĵojn de la plej fam aj asturiaj 
m ajstroj. La E tnografia M uzeo de la A stu
ria P opolo , kie troviĝas tipaj asturiaj kons
truaĵo j kaj simbolaj elem entoj. La In ter
nacia M uzeo de la Sakŝalm o, kie oni povas 
adm iri ĉion  rilatantan  la am pleksan kaj 
fabelan m ondon de la sakŝalm o. La unua 
estas vizitebla ĉ iu tage, de la 10-a ĝis la 1,30- 
a m atene kaj de la 4-a ĝis la 8,30-a 
posttagm eze (krom  dim anĉoj kaj festo ta
goj). La duan oni povas viziti ĉiudim anĉe 
kaj en festotagoj dum  la tu ta  ja ro , kaj 
ĉiutage dum  la som era epoko. La tria  estas 
m alferm ata al la publiko dum  la tuta 
sem ajno, krom  sabate posttagm eze, d im an
ĉe kaj en festotagoj, de la 10-a ĝis la 2-a 
m atene kaj de la 5-a gis la 8-a posttagm eze.

Kaj jen  mia babilado pri la bela, interesa 
kaj grava ĉijara K ongresurbo alvenis al sia 
fino. Restas al mi nur deziri al vi ĉiuj sanon 
por alveni, m onon por ĝui vian restadon 
kaj am on sufican al la E speranta M ovado, 
devigantan vin partopreni la X X X IX -an 
H ispanan K ongreson de Esperanto.

AM EN!!

ALCIBIADES 
La Felguera, 1979-03-26
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A  CONGRESO ESPAÑOL DE 
ESPERANTO

COMITE DE HONOR DEL CONGRESO

Hasta el m om ento  presente han aceptado form ar parte de este Com ité, cuya Presidencia 
de H onor ostenta S .A .R . el Principe de A sturias, las siguientes personalidades.

Excmo. Sr. D. A dolfo Suárez González 
PR E SID E N T E  D EL  G O B IER N O
D. M arcelino Oreja Aguirre 
M IN ISTR O  D E A SU N TO S E X T E R IO R E S
D. José M anuel O tero Novas 
M IN ISTR O  DE E D U C A C IO N  
D. A ntonio Ibáñez Freire 
M IN ISTR O  D E L  IN T E R IO R
D. Juan  A ntonio  G arcia Diez 
M IN IST R O  D E  C O M E R C IO  Y T U R ISM O
D. M anuel C lavero Arevalo 
M IN IST R O  D E  C U L T U R A
D. Luis G onzález Seara
M IN IST R O  D E U N IV E R SID A D E S E IN V ESTIG A C IO N

M A TA SELLO S ESPEC IA L

La Dirección G eneral de Correos y Telecom unicación ha concedido un m atasellos espe
cial que conm em ore el 39 Congreso Español de Esperanto. Dicho m atasellos será utilizado en 
la Oficina T em poral de C orreos que se establecerá para este fin en el Ateneo Jovellanos.

VASTAJ HORIZONTOJ 
POR ESPERANTO KAJ POR SKOLTADO
Se ni deziras ke E SPE R A N T O  daŭre 

vivu, ni devas altiri al niai vicoj la junu
laron, el kiu ĉ irkaŭ  20 milionoj estas 
mem broj de Ia Skolta  M ovado. Kiam ili 
kunvenas en la «M onda Ĵam boreo» tie 
estas uzataj pli ol 50 diversaj lingvoj; 
K iamaniere ni, esperantistoj, povos kon
vinki ilin pri la utileco de la internacia 
lingvo E speranto  por ilia internacia La
boro?

La Skolta E speranto-L igo energie luktas 
sur tiu kam po. Internacia kom preno kaj 
frateco ja  estas la celoj de am baŭ orga
nizaĵoj

La Skolta M ovado daŭre klopondas 
instigi Ia skolto jn  al pli vasta internacia 
kunlaboro. S .E .L . partoprenas en tiu p ro 
gram o per la e ldong de libreto kun instigaj 
ideoj kaj konsiloj, Gia tito lo  en Esperanto 
estas V A STA J H O R IZ O N T O J. De Ĉi-tiu 
libreto, finfine, aperis en nia Lando tra 
dukita en kastilia lingvo sub titolo «Mas

am plios Horizontes» de S-ro S. Aragay kaj 
alia  versio en kataluna lingvo tradukis s- 
ro J . M aria Pi.

La menciita verko pritrak tas la disvasti
gadon de la skoltado kaj la uzadon de 
Esperanto  en la internaciaj rilatoj de la 
skoltoj.

La an taŭparo lon  afable verkis D -ro L. 
Nagy, ĝenerala secretario  de la Skolta 
M onda Oficejo en Ĝenevo.

La grava kataluna ĵu rn a lo  «LA V AN 
G U A RD IA » aperigis recenzojn pri am baŭ 
verkoj la 7-an de decem bro 1978. Prezo de 
ĉiu ekzem plero: 25 p-toj. Interesuloj petu 
ilin de Libroservo de H .E .F .

A nkaŭ Libroservo de H .E .F . havas je  via 
d ispono specialan lernolibron por skoltoj 
titolita; «JA M B O R EA  LINGVO».

La tradukoj de «Vastaj Horizontoj» en la 
kastilia kaj en la kataluna lingvo estis eblaj 
danke al la kunlaboro  de la SK OLTA  
E SPE R A N T O  LIGO kaj la K unordiga 
K ataluna K om itato de H .E .F.
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LUZERNO, URBO DE LA 64-a UNIVERSALA 
KONGRESO DE ESPERANTO

Post la unua federacia kontrak to , kiun la 
loĝantoj de la regionoj Uri, Schwyz kaj 
U nterwalden interkonsentis en la ja ro  1291, 
la u rbo Luzerno aliĝis al tiu  ligo en 1332 kaj 
tiel, la Lago de la Kvar K antonoj fariĝis la 
kerno de la juna  konfederacio.

Luzerno, situata en la centro de Svis
lando, estas je 437 m. super la marnivelo, 
kaj ĝi estas ĉefurbo de la sam nom a kan
tono.

La urbo mem, ĝentila, bunta, Ĉarma, 
m eritas viziton, ĉ a r  ĝi konservas la etoson 
de mezepoka u rbo  kun  la allogaĵoj kaj 
am uzoj de la nuna jarcen to . La kapela 
ponto, konstruita en la ja ro  1333, kaj 
konata en la tu ta  m ondo kiel sim bolo de la 
urbo, havas je  la plafono 120 pentraĵojn 
originale pentritaj de H. W agm ann kaj siaj 
disciploj. Ci tiu ponto  konstru ita el ligno 
estas grava ekzem plo de la mezepoka arto.

La multaj artaĵo j, kiujn ekzistas en la 
urbo, ne estas tuj videblaj.

Tam en, ili troviĝas abunde en preĝejoj, 
palacoj, kaj muzeoj. La plej grava muzeo 
estas la T rafikm uzeo, la pli g randa de sia 
genro en E uropo, kiu prezentas en viveca 
aspekto  la evoluon kaj gravecon de ĉiuj 
transportiloj. Sam loke situas la kosm o- 
ram o, kie pere de la multivizio oni povas 
vidi unikan prezentadon de la universa 
veturado, ekde la kom enco ĝis nun. Tie oni 
povas vidi originalajn objektojn el la uni
versa veturado, kiel kapsuloj, raketoj, m o
deloj de satelitoj k .t.p . kaj ankaŭ  tie situas 
la Planetario, la nura ekzistanta en Svis
lando; ekipita per la plej m oderna projek
ciilo, ĝ i havigas im ponan im agon pri la 
firm am ento kaj la movigoj de la astroj.

La Katedralo, kie dum  la Kongreso 
okazos Diservo, estis konstru ita  laŭ la 
renesanca stilo in ter la jaro j 1634-1639 kaj 
la turoj estas gotikaj. Luzerno, estas ĉ ir 
kaŭata  de ĉarm aj m ontetoj kiuj m eritas 
viziton.

En tiu senco, la kongresprogram o estas 
vere alloga, ĉar ĝi oferdonas al la kongre
sontoj plurajn ekskurseblecojn. Tiel, ĉ iu 
tage okazos rondveturado tra  Luzerno, kiu 
donos ĝeneralan im preson pri la urbo kaj 
ebligos viziti la M uzeon R ichard W agner 
kaj la T rafikm uzeon. La fiera roko p ira
m ido Pilatus (2.132 m.) ne tre m alproksim a 
de Luzerno, estas alia tu ttaga ekskursa 
ebleco.

P o r la ekskursa tago, la gekongresanoj 
povas elekti inter la jenaj: M onto Rigi, 
M onto Titlis, Lugano kaj Berna, ĉiuj estas 
tre interesaj sed ĉiuj oni devas elekti laŭ siaj 
preferoj.

La kongresprogram o konsistos i.a. el 
laboraj kunsidoj, kulturaj kaj am uzaj pro
gram eroj (Svisa Vespero, In ternacia A rta 
Vespero, T eatra  Vespero, O rgenkoncerto, 
k.t.p .), klerigaj program eroj (Internacia 
Som era U niversitato, In ternacia Konfe
renco pri Esperantologio k.t.p .), solenaĵoj, 
festaj aranĝoj kaj junu lara j aranĝoj.

P ro  la beleco de la kongresurbo kaj la 
konvena kongresprogram o, m algraŭ la 
altaj prezoj, Luzerno certe m eritas viziton.
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KARLO
Ni estis amikoj ekde nia infaneco. Tamen, mi tute ne komprenas kial ni 

ambaŭ estis bonaj kamaradoj, kvankam nia karaktero, sinteno kaj agma
niero estis malsimilaj.

Mi bone memoras, ke jam en la lernejo kaj gimnazio li estis tro serioza 
knabo. Neniam  iu vidis lin ridetanta. Karlo ĉiam mienis malgaje, melan
kolie...

Li estis studema infano. Serioza estulo. Eĉ dum la matena lerneja paŭzo, 
Karlo pli preferis resti en la klasĉambro ol ludi ĉe la korto kun siai lernejaj 
amikoj.

Ni kreskis kaj fariĝis maturaj homoj. Tamen, daŭre lia vizaĝo aspektis 
serioze neridetanta; neniu trajto el ĝi ŝanĝiĝis dum la daŭro de sia vivo: ĉiam  
la sama m onotona rigardo, la simila esprimaspekto, la egala lip-rekteco.

Nek ŝercoj nek spritaĵoj estis sufiĉa kaŭzo por ekflamigi lian vizaĝon.
Ankaŭ post lia edziĝo nia am ikeco estis konstanta. Almenaŭ du fojojn 

semajne ni renkontiĝis por babili dum proksimume du horoj aŭ ŝakludi. 
Tamen, nek unu rido, eĉ nek eta rideto aŭ ombro de rideto. Liaj vangoj 
neniam estis kuntiriĝintaj. Lia vizago aspektis rigide, maskkartone.

Sajnas neeble, ke vivanta hom o povas vivi sen rido. Sed eble, Karlo estis 
la unika escepto trovita sur nia terglobo. En la mondo ekzistas multaj 
pesimistoj, kaj ilia anima stato malgajigas sian propran karakteron, sed 
Karlo ne estis pesimisma individuo; kontraŭe, ĉiam li esperis el la vivo kaj el 
la homaro.

Estis granda kontrasto inter mi kaj li: mi, gaja kaj diboĉema; li, seriozega 
kaj virtema. Mi ŝatis paroli, kanti, ridi, fumi, drinki... Li, silenti, aŭskulti, 
pensi, lerni, seriozemi. Eble, tiaj malsimilaj karakteraj trajtoj estis la ligilo de 
nia vera am ikeco, same kiel magneto, kies pozitiva poluso altiras la 
negativajn.

Pasintan semajnon, kiel kutime, mi iris ĉe Karlo por ŝakludi. Post 
pordsonorilado, lia edzino Marta malfermis la pordon. Mi eniris kaj salutis 
ŝin. Marta diris al mi: «Mia edzo atendas vin en la salono». Mi eniris en ĝin, 
kaj jen surprizo: Karlo, sidante sur sofo, havis la okulojn ronde malfer
mitajn; liaj vangoj estis kuntiritaj; la buŝo arkforma; la vizaĝo ekflama: la 
ridetis! Cu tio estis miraklo? Li diris al mi: «Petro, alproksimiĝu, ke mi devas 
rakonti belan aferon al vi». Mi respondis: «Atendu mom enton, ĉar mi devas 
demeti mian surtuton». Kiam mi turnis la kapon, ĵus li estis mortinta. Lia 
vizaĝo restis ridetanta. Jen unua kaj lasta rideto!

K ion li deziris rakonti al mi? Kiuj estis liaj lastaj pensoj? Kio tiel ridetigis 
lin? Estas granda bedaŭro, ke ni neniam malkovros la kaŭzon de lia unika 
rideto!

PETRO NUEZ
8



NOVJARA MESAĜO DE L 
PREZIDANTO DE UEA

K VANKAM  ideoj de elem enta justeco 
enpenetris diversajn aspektojn  de la hom a 
vivo, ili ne enpenetris ĉiujn. Bazaj prin
cipoj de rasa egaleco estas hodiaŭ larĝe 
akceptitaj, eĉ se ili ne estas ĉiam  aplikataj. 
Vastiĝas principoj de seksa egaleco, kaj de 
religia. Sed la lingva egaleco ankoraŭ  
postrestas.

En la nunaj tagoj en multaj landoj oni 
festas la tridekan datrevenon de la Uni
versala D eklaracio de H om aj Rajtoj. UEA 
mem deklaris la periodon de la I Oa ĝis la 
15a de decem bro Sem ajno de Homaj Rajtoj 
kaj Esperanto. L andaj kaj lokaj Esperanto- 
organizaĵoj kun laboras por fari specialajn 
aranĝojn  dum  tiu 'Sem ajno, per kiuj ili 
donas apartan  aten ton  al la Universala 
D eklaracio kaj aliras la publikon por em fa
zi ĝiajn lingvajn aspektojn.

Tiuj lingvaj aspektoj de la Deklaracio 
estas relative neglektataj. D iskriminacio 
kontraŭ  homoj nu r pro  la lingvo, kiun ili 
parolas, estas tre ofta hodiaŭa fenomeno. 
Eĉ la grandaj internaciaj organizaĵoj apli
kas lingvan diskrim inacion en la propra 
laboro  kiam ili favoras certajn lingvojn kaj 
m alatentas aliajn. En sia insistado pri 
lingva egaleco, U niversala  E speran to - 
Asocio laboras po r severe neglektata aspek
to  de la hom a justeco, kiu estas eksplicite 
menciita en la U niversala D eklaracio de 
Homaj Rajtoj.

En la m orgaŭa m ondo la simplaj fizikaj 
bezonoj, la in terrila to  de la m onda eko
nom io, la denseco de la hom a kom unikado, 
ĉio ĉi igos la diversajn naciojn ne plu 
sendependaj sed interdependaj. T iu epoko 
jam  alvenadas. P o r konservi la diversecon 
de la kulturoj, la diversajn alirojn al la 
hom aj feliĉo kaj justeco, oni bezonas ho
m an kom unikilon, kiu ne favoras unu 
nacion super alia sed trak tas ĉiujn egalaj. 
O ni bezonas lingvon, kiun oni povas lerni 
relative facile, sed kiu kapablas esprimi 
ĉ ion  lingve esprim eblan. Oni bezonas ling
von, kiu povas ligi la o rdinarajn  civitanojn 
de la m ondo, do ne nur la elitojn, per 
senperaj ligiloj.

La m orgaŭa m ondo povus enteni la 
prom eson de tu tm onda lingva kom unikado 
por ĉiu  civitano. La Internacia Lingvo 
Esperanto estas la hodiaŭa garan tio  de tiu 
m orgaŭa ebleco.

Por lokaj kaj naciaj bezonoj ni uzu 
lokajn kaj naciajn lingvojn; ja  ĉ iu  lingvo 
havas sian rolon. Sed por internacia kom u
nikado ni uzu unuavice la efikan kaj jam  
elprovitan Internacian Lingvon. Ĝi ne fo
rigu la naciajn lingvojn, sed konservu ilin 
en nova lingva ordo.

En la laboro  por E speranto la ja ro  1978 
estis brila jaro . La Universala Kongreso de 
Esperanto ĉi-jare renkontigis 4.400 hom ojn 
el kvindeko da landojn en la dua plej 
g randa kunveno en la tu ta  historio de la 
lingvo. En multaj m ondoparto j novaj gru
poj de homoj aŭdis la novajon de Esperanto 
kaj eltrovis ĝ ian utilon kiel rim edo por vera 
internaciism o kaj kiel fo rta  apogilo de la 
paco. Aliaj komencis utiligi ĝin por pure 
praktikaj bezonoj en universitatoj, en ko
merco, en vojaĝado, po r faciligi interna
ciajn kontak to jn . La kresko de intereso pri 
E speranto en Latinam eriko estas bona 
ekzem plo de tiu nova kaj instiga d ina
mismo.

La kreskanta a ten to  al Esperanto estas 
tuj kom prenebla. En m ondo, kiu perdadas 
siajn idealojn, ĝi prezentas bonan  kaj indan 
idealon. En m ondo, en  kiu la transnacia 
kom unikado intensiĝas, kaj la bezono 
alpreni teknikon kaj sciojn el aliaj landoj 
kreskas, Esperanto prezentas perfekte sim
plan solvon.

Necesas, ke la jam aj parolantoj de Espe
ranto  kune laboru en konscia harm onio por 
alporti al pli da homoj tiun  ĉi m odernan 
m iraklon de la kom unikado. Ni ĉiuj havas 
niajn diversajn alirojn al mondaj proble
moj, al politiko, al sociaj dem andoj, eĉ al 
persona filozofio - sed unuigas nin la 
lingvo, kiun ni parolas. Tio estas potenca 
kaj nedisigebla ligilo.

La ja ro  1979 estas prom esplena jaro. 
E speranto kaj la laboro  por Esperanto 
intensiĝas, firmiĝas, kaj - eble plej grave - 
disvastiĝas vere tra  la tu ta  mondo. La 
atingoj de 1978 daŭru  kaj duobliĝu tra 
1979. Tio okazos, se ni tenos nin firme je la 
celo kaj en ĉiuj niaj rilatoj kun aliaj homoj 
ne forgesos tiun celon - la senperan, egale
can, internacian lingvan kom unikadon.

Zam enhof-Tago 1978 
H um phrey Tonkin
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CUENTA DE TESORERIA 
AÑO 1978
INGRESOS

Sobrante año 1977.....................
Cuotas de so c io s .......................
Donativos ....................................
Donativos para F. A. L. P...........
Beneficio congreso de Sabadell 
Varios............... . ...........................

22.196,55
162.670.00
47.443.00 

1.200,00
19.732.00 
7.006,99 260.248,54

GASTOS

Oficina y correo................................................... 28.845,85
Imprenta y xerocopias......................................  117.930,00
Comunidad y lim pieza......................................  9.101,00
Electricidad y teléfono ......................................  4.432,00
Pagado cuotas 1977 a U.E.A............................ 15.000,00
Varios...................................................................... 11.520,80

SALDO A CUENTA NUEVA
186.829,65
73.418,89

260.248,54

M. Rafaela Urueña Carmen Conde Labajo
Presidenta de H.E.F. Tesorera

LIBROSERVO DE H.E.F.
ESTADO DE CUENTAS DE LIBROSERVO EN 31 DICIEMBRE 1978

Existencias en enero 1978 
Ventas hasta la fecha 
Valor (precio compra) 
Beneficio Bruto 
Gastos Generales

38.379,— 
31.235,— 

7.144,— 
2.944,—
4.2oo’—

96.719,— P tas.

4.200,—

Existencias en 31-12-1978 100.919,—

91.095,— 
9.799,— 

25,— 
100.919,—

10

Existencias en material 
En Caja de Ahorros Popular 
En efectivo

100.919,— P tas.



Con estas líneas quiero expresar mi agradecimiento a D. Félix Gómez Martin 
anterior Libroservanto, por su gran labor en ese cargo, la cual me ha servido de 
grandísimo provecho y orientación para mejor desenvolvimiento en mi tarea, pues el 
trabajo por él realizado me ha permitido atender todas las peticiones de libros desde 
el primer día en que este servicio fue trasladado a Valladolid.

El servicio lo atiendo lo más rápidamente posible, pero cuando no hay 
existencias del libro solicitado y es necesario pedirlo al extranjero, ruego disculpen la 
tardanza en estos casos.

POR LIBROSERVO DE H.E.F.

Jacinto Urueña Antón

RESUMEN DE CUENTAS DE LA SECCION 
EDITORIAL DE F.E.E. - 1978
Saldo a favor en 1977 .........................................................  480,— Ptas.

INGRESOS

Por venta de material........................... ...............................  18.858,—
19.338,— ”

GASTOS

Material según nota presentada 
Pago Inst. Nacional del Libro 
Correo, etc....................................

RESUMEN

Ingresado
G astado.........
Saldo a favor

19.338,— Ptas. 
10.162,— ” 
09.176 — “

8.129,— Ptas.
900,— ”

1.133.— ”
10.162,— ”

Zaragoza a 31 de diciembre de 1978 

Inés Gastón

En este año la Sección Editorial de la Federación Española de Esperanto ha 
cancelado la cuenta especial motivada por la edición de «KUN SOPIRA KORO». 
Finalizada de pagar la cantidad recibida a tal fin, los ejemplares restantes 
incrementarán el fondo de la Sección Editorial de F.E.E.

Y ahora como persona responsable de la Sección Editorial doy públicamente las 
gracias a la anterior Directiva de la Federación que hizo posible la edición de este 
libro. 11



/JOTAS DE INTERES PARA  
TODOS LOS FEDERADOS
BOLETIN CONTRA REEMBOLSO —El número 228-229 se envió contra 
reembolso a todos aquellos que, según tesorería, no habían efectuado el pago 
de la cuota correspondiente a 1978 al 31 de diciembre del citado año. Dicho 
envío hubo de adelantarse a la fecha prevista, ya que se pensó enviar el 
reembolso con el número posterior, es decir con el na 230 correspondiente al 
período noviembre-diciembre 1978, dada la precaria situación económica 
que nos impedía publicar BOLETÍN.

ACLARACION.—Dado que en la Secretaría de la Federación se han 
recibido algunas cartas de protesta ante la no aparición bimensual de 
BOLETIN, esta Directiva, para general conocimiento, transcribe a conti
nuación el art. 29 de sus ESTATUTOS.

DE LA REVISTA
Art. 29. Cuando el número de socios y las posibilidades económicas de la 

Federación lo permitan, ésta publicará un «BOLETIN» como órgano oficial 
de la Federación.

En la revista se usará según convenga, el español y el esperanto, y en ella 
se publicarán artículos literarios o de propaganda esperantista, noticias del 
movimiento esperantista, amenidades y cuanto se considere de interés para 
los socios y suscriptores. En manera alguna la revista se ocupará de cualquier 
otro tema que no sean los mencionados.

CAMBIO DE DOMICILIO—Rogamos a TODOS LOS SOCIOS Y 
ABONADOS que cuando cambien de domicilio, lo comuniquen a la mayor 
brevedad indicando la antigua y la nueva dirección, ambas con todos los 
datos completos y perfectamente legibles, ya que de otro modo CORREOS 
nos devuelve la correspondencia.

AGRADECIMIENTO.—La Directiva de la Federación Española de 
Esperanto, por medio de estas líneas, expresa su más sincera gratitud a todos 
aquellos que gentilmente han enviado recortes de prensa con noticias y 
artículos aparecidos en diversos periódicos, relacionados con Esperanto.

SEDE DEL CONGRESO ESPAÑOL DE ESPERANTO PARA 1980 —Se
ruega a todos los Grupos y Secciones adheridas a H.E.F. estudien las 
posibilidades que tienen para organizar el Congreso para el próximo año, ya 
que en el Congreso a celebrar en Gijón, dentro de la Junta General, habrá de 
elegirse la localidad donde celebrarlo. Igualmente sería de desear el que no 
sólo hubiera propuestas para 1980, sino que las hubiera también para 1981.

PAGO DE COTIZACIONES DE 1979.—Rogamos, encarecidamente, a 
todos aquellos que no hayan efectuado el pago de la cotización correspon
diente a 1979 lo hagan a la mayor rapidez, para evitar el que, en su día, se les 
envíe contra reembolso y trabajo extra a la Directiva que redundará en 
perjuicio de otros trabajos, más urgentes o necesarios.
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«ESPERANTO
KAJ LA HOMAJ RAJTOJ»

Kiel kutim e, la E-G rupoj el nia Lando 
festis, diversm aniere, la naskiĝdatrevenon 
de D -ro L. L. Zam enhof, elpensinto de la 
internacia lingvo E SPE R A N T O , sed ĉijare 
koincidas la 119-an datreveno de la nas
kigo de D -ro  Z am enhof kun la 20-an 
datreveno de la proklam o fare de la 
G enerala A sem bleo de Unuiĝintaj Nacioj 
de la D eklaracio pri Homaj R ajtoj. Por 
inde festi kaj celebri am baŭ  eventojn 
U.E.A. proklam is la sem ajnon de la 
10-an ĝis la 15-an de D ecem bro 1978 kiel 
«Sem ajno de H om aj Rajtoj kaj Esperanto». 
Siaflanke la estraro  de H .E .F. sendis al ĉiuj 
sekcioj kaj G rupoj al ĝi aliĝantaj, cirku
leron sugestante celebri, laŭ iliaj eblecoj, 
am baŭ eventojn. N un ni publikigas ra
portojn pri tiuj G rupoj kiuj sendis al ni 
informojn.

VIGO
La 10-an de D ecem bro, gesam ideanoj el 

Galegujo kaj Portugalio  renkontiĝis por 
celebri la «Tagon de Z am enhof kaj 30-an 
datreveno de la D eklaracio dé Homaj 
Rajtoj». La program o, laŭ informoj rice
vitaj, konsistis el vizito al la diversaj 
instalaĵoj de la S porta  palaco, du prelegoj: 
unu pri «Zam enhof, apostolo de la paco kaj 
de la hom a frateco. A ntaŭ la X XX-an 
datreveno de la D eklaracio pri Homaj 
Rajtoj», preleganto estis S-ro Pio M oa 
Banga kaj alia pri «Esperanto en la Univer
sitato» fare de S-ro A ntonio A lonso Núñez. 
Fine, okazis fra ta  bankedo kiu taŭgis por 
plifirmigi la am ikajn  rilatojn inter la galegaj 
kaj portugalaj gesam ideanoj.

BARCELONO
Tiel kiel en la an taŭa j ja ro j, la Esperanto- 

G rupoj de Barcelono organizis la Za
m enhofan feston kaj la L ibrotagon dum  
decem bro, tam en, p ro  la nuna translokiĝo 
de la klubo de A M IK O J de U NESKO  en 
alian sidejon, la reprezentantoj de la E- 
grupoj decidis organizi la aranĝon  en la 
sidejon de Barcelona Esperanto-C entro.

La festo estis tre sukcesa, kaj ĉeestis

pli-malpli 45 geanoj de U N ESK O , H EJS, 
Stelo de Paco, Fom ent M artinec, N aturis
ma A socio,B.E-C. k.t.p.

Elstaraj esperantistoj partoprenis en la 
Kolokvo pri U N ESK O , inter ili, ni men
cias: s-roj G iordano M oya, Fernández J u 
rado kaj frato jn  Alberich.

SABADELL
Sekvante la rekom endon farita de U.E. A. 

kaj H .E .F. C entro de E speranto Sabadelo 
inde kaj taŭge, kunligis la Zam enhof- 
Tagon kun la 30-an datreveno de la De
klaracio de H om aj R ajtoj.

Pere de konvenaj afiŝoj en m ontrofenes
troj kaj inform oj per radio  kaj ĵu rnalo , la 
S a b a d e l lo j  estis inform itaj pri la p ro
gram o, kiu komencis la 14-an de D ecem bro 
en la aŭd ito rio  de la loka ŝparkaso  kie, 
katalunlingve, parolis pastro  M anuel Ca- 
sanoves el Barcelono.

Sabate la urbo vidis, agrable surprizita, 
30 ŝtofafiŝojn pendantaj en tiuj stratoj kie 
la trafiko  estas pli intensa. En ĉ iu  verda 
afiŝo, kies longenco estis ĝis 6 m-j, estis 
skribita blankbiero kaj koncize unu el la 
artikoloj de la D eklaracio. A nkaŭ la aŭ to 
busoj de la publika transporto  kunlaboris 
al la verdigo de la u rbo , ĉar, sabate kaj 
dim anĉe, ili portis supre kaj am baŭ flanke 
la esperantajn flagetojn.

D iversajn inform tablojn estis starigitaj, 
sabato  posttagm eze, kaj tie ĉiu interesanto 
povis ricevi inform ojn pri la internacia 
lingvo, venontaj kursoj kaj broŝuro  pri 
H om aj R ajtoj, kiu C .E .S. eldonis por ĉi tiu 
okazo.

En la sidejo de C entro de Esperanto 
Sabadell (C .E .S .) funkciis libro-servo kaj 
tri m urkolorajn  pentraĵo jn  estis pentritaj de 
la junaj Sabadeloj esperantistoj en lokoj 
elektitaj pro ĝia taŭga kaj konvena si
tuacio. La desegnaĵoj, kiuj dum  monatoj 
okulfrapos al ĉiuj pro siaj grandaj dim en
sioj, m ontras, simbole, la taŭgecon de la 
internacia lingvo por atingi in terkom pre
non.
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/L A  u n iv e r s a l a  t a g o  d e  e s p e r a n t o
EN CALLOSA DE SEGURA

I.L .E .I. E strarano j kaj D elegitaro pozas dum  la 
H onora  Vino.
Sem ajno de la H om aj R a jto j kaj E speranto  en 
Callosa de Segura, 17 dee. 78

Okaze de la celebro de la Tago de Homaj 
Rajtoj kaj la Universala Tago de Esperanto, 
koincidantaj am baŭ datoj en la sama se
m ajno, okazis en tiu  ĉi urbo agado de 
esperanta firmigo organizitaj de la loka 
grupo. La ago okazis en la Nacia Kolegio 
«Prim o de Rivera» je  la 11-a horo de la 17-a 
de decem bro, d im anĉo matene, Ĉeestante 
preskaŭ la tu tan  m em braron de la G rupo 
kaj m ultajn  reprezentantojn el Alicante, 
Elche, Novelda, A lbatera kaj A lquerías 
(M urcia), m ultajn sim patiantojn kaj la 
m em brojn de la u rba blovm uziko, kiu aliĝis 
al tiu okazintaĵo. Ni devas elstari la ĉeesto 
de nederlandaj geedzoj, kiuj profitante la 
okazon parolis en la internacia lingvo kun 
la ĉeestantaj sam ideanoj.

M alferm is la agon la D irektorino de la 
Nacia Kolegio, Sinjorino Carm en Baeza 
Gil, kiu m ontris lian kontenton pro  tiu 
kunveno, kiu impresis ŝin  pro la en tu
ziasm o kiun m ontras la esperantistoj en siaj 
laboroj po r disvastigi Esperanton.

Si ofertiĝis senkondiĉe por Cio kio ser
vos al la disvastigo de la Zam enhofa 
Lingvo.

Sekve, la salesiana Pastro  Josefo M i
kaelo Armelles, profesoro de la Profesiaj 
Lernejoj el Elche, prononcis vortojn en 
esperanta lingvo, gratu lante sin de la ago 
kaj esprim ante siajn dezirojn por ke tiu  ĉi 
idiom o havu en la m ondo elstaran lokon.

La reprezentanto  el Alicante, S-ro M i

kaelo M anteka, klera esperantisto parolis 
per samaj vortoj en la universala lingvo. 
Tiel, same la reprezentanto el Callosa de 
Segura kaj Sekretario  de la G rupo, kiu 
elstaris la universalajn valorojn de Espe
ranto .

Fine, parolis la prezidanto de la loka 
G rupo  kaj Nacia D elegito de I.L .E .I. S-ro 
Francisko Z aragoza Ruiz, senlacebla pro
pagandisto  de tiu m ovado, kiu faris gloson 
de la hom aj rajtoj kaj de la esperanta 
lingvo, elstarante la universalajn valorojn 
de tiuj Ci m ovadoj, kiuj enhavas fortajn 
sentojn de am o, paco kaj frateco inter la 
homoj.

S-ro Zaragoza finis lian paroladon espri
m ante la dankem on de Ciuj esperantistoj 
al la D irektorino de la Kolegio, S-rino 
Baeza Gil, pro Ŝia m u ltva lo ra  kunlabo
r a j

C iu j o ra to ro j e s tis  tr e  a p l a n a t a j .  
Sekve oni servis hono ran  vinon, kaj poste 
la tu ta  ĉeestantaro  eliris al la Prom en- 
ĝardeno , kie la blovm uziko, d irektita  de 
S-ro Vicente Ju an  Ilian, interpretis brilante 
bonan program on kiu ŝa tis  m ulte al l a . 
audan ta ro .

G randa tago por la E speranta Lingvo kaj 
paŝo pluen en la peno por ĝia disvastigo en 
la m ondo.

V. MOLINS REIG 
Sekretario de I.L.E.I. Hispana Sekcio
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VALLADOLID

M em broj de F ido  K aj Espero a ten te  aŭskultas 
interesan prelegon

Kiel tradicie, la Grupo «Fido kaj 
Espero» celebris kun granda entuzias
mo la diversajn aranĝojn organizitajn 
okaze de la 119-a datreveno de la 
kreinto de Esperanto, kaj XXX-a de la 
Proklamo de la Deklaracio de Homaj 
Rajtoj.

La 14-an, en la salono de la Grup- 
sidejo, S-ino Mg Rafaela U mefia, Pre
zidantino de H.E.F. kaj Profesorino 
pri Internacia Juro, prelegis esperant
lingve pri «Esperanto kaj la Rajto pri

Komunikado». Si komencis sian inte
resan kaj bone dokumentitan prelegon, 
menciante la kialojn por ke la espe
rantistaro kune celebras ambaŭ even
tojn, dirante ke «vere ekzistas rilato, 
ĉar Zamenhof estis homo kiu helpis, 
per sia kreado de Internacia Lingvo, la 
internacian komprenon, la internacian 
edukadon, faciligante la voĝajojn inter 
landoj helpe de komuna neŭtrala ling
vo».

Poste, ŝi faris historion pri la diver
saj Deklaracioj kiuj enhavas homajn 
rajtojn, komencante de la, «Deklaracio 
pri Rajtoj» de lajaro 1688 proklamita 
de la angla Parlamento, kaj kiun devis 
akcepti la reĝo Vilhelmo la Ill-a, kaj 
finante pri la Universala Deklaracio de 
Homaj Rajtoj, studante speciale lann
an artikolon, kiu tekstas jene: «Ciuj 
havas la rajton libere moviĝi kaj elekti 
sian loĝlokon interne de la limoj de iu 
ŝtato, ĉiuj havas la rajton forlasi iun 
ajn landon, inkluzive la sia kaj revenial 
ĝi».

Sekve, kaj analizante tiun rajton, ŝi 
menciis kiamaniere jam en la XVI-a 
jarcento la grandaj hispanaj interna
ciistoj kiel Pastro Francisco de Vitoria 
antauvidis tiun rajton. En la verko «De 
Indiis», Pastro Vitoria defendis la «ius 
communicationis» (rajto pri komuni
kado) kiel Natura Rajto, dirante «la 
popolo kiu malfaciligas tiun rajton al 
aliaj malkonas la Naturan Juron». Sed, 
kiel defendi nuntempe tiun rajton se 
homo ofte estas neklera kaj ne konas 
alian lingvon ol la sia propra denaska 
lingvo?

Si daŭrigis dirante ke tiu Ĉi pro
blemo ankoraŭ ne estas oficiale solvita, 
sed ni, la esperantistoj, havas la solvon, 
kvankam la homaro ne ĉiam volas 
aŭskulti nin.

Finante, ŝi diris ke ni neniam povos 
ĝui la homajn rajtojn se ni ne estas 
kapablaj interkomunikiĝi pere de ko
muna neŭtrala lingvo, kaj Esperanto 
estas la nura, ĝis nun, interkomuni -ka 
lingvo por la tuta homaro.
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La ĉeestantaro, kiu plenigis la sa
lonon, multe aplaŭdis je lafino. Sekve, 
oni lotumis diversajn esperantajn li
brojn.

La 15-an, samloke kaj samhore, S-ro 
Vicente de la Parte, profesoro de la 
Elementa Kurso, prelegis hispane pri 
«Zamenhof y la importancia de un 
idioma internacional». La preleganto 
komencis farante historion pri sia pro
pra esperantiĝo, kaj parolante speciale 
al la novaj gelernantoj li diris ke 
«Esperanto ne estas lingvo kies originoj 
devenas de la pratempo, sed ĝi estas 
nova lingvo kreita en la X,IX-a jar
cento.

Sekve, S-ro de la Parte, faris his
torion de la vivo de D-ro Zamenhof 
menciante la obstaklojn kiujn li devis 
venki por aperigi sian verkon, kaj la 
ĝojon kiun Zamenhof sentis kiam vidis 
sian kreaĵon disvastigita tra la tuta 
mondo.

Li finis sian interesan prelegon, ri
markante la socian celon de Esperanto, 
kiu faras ke la internaciaj organizaĵoj 
kiel UNESKO, U.N. k.t.p. interesiĝas 
pri ĝi, kaj la amikecan celon de la 
internacia lingvo, reliefigata ĉiujare 
dum la internaciaj kongresoj kaj kun
venoj.

Tondran aplaŭdadon ricevis S-ro de 
la Parte. Sekve, la novaj gesamideanoj 
ricevis, donace, la Esperantan emble
mon. La programo finis per hispana 
vino malavare donacita de la Grupo al 
siaj membroj kaj simpatiantoj.

La 17-an, dimanco. Pastro Jonás 
Castro, Mesofaris kaj predikis en la 
internacia Lingvo, je la unua postag
meze, en preĝejo «Jesuo Nazareno».

Poste, grupo de gesamideanoj vizitis 
S-rojn Cantalapiedra kaj Gamboa, 
ambaŭ elstaraj membroj de nia Grupo 
kiuj pro akcidentoj ne povis parto
preni la ĉijaran Feston.

Je la dua p. m. grupo da gesami
deanoj kaj simpatiantoj kunvenis en 
restoracio por frata manĝado. Laĉijara 
programo finiĝis per amika renkontiĝo 
en la sidejo de Fido kaj Espero, kie oni 
disdonis la ĉijarajn premiojn aljuĝitaj 
al niaj samideanoj S-ro U mefia kaj 
S-ro Hernández. La lokaj radioj kaj 
ĵurnaloj informis amplekse pri tiuj 
aktoj.

Dum tiuj ĉi tagoj, Libroservo de 
H.E.F. prezentis ekspozicion pri no
vaĵoj.

L. HERNANDEZ

Sekcio de
MONDPACA ESPERANTO 
MOVADO En Hispanio

Jus aperis la informilon de la nova hispana sekcio de M.E.M.titolita 
«Antón Balagué», sub redaktado de S-ano Luis Serrano Pérez, el Sabadell. 

La provizora Komitato konsistas el:

Ĉefa prizorganto
Sekretario
Kasisto
Informa Fako

Ni deziras grandan

F. Oliván Guiu 
Faustino Castaño 
S. Torné Grau 
J. José Hernández 
sukceson al ili en i

Zaragoza
Gijón
Sabadell
Madrid

porpaca laboro.
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Nova esperanta Klubo 
«LA VERDA LEONO»

De ĉiuj ni, estas konata  la granda kaj 
m irinda sukceso de la 38° Nacia Esperanto 
Kongreso, ĉe la belega, historia kaj m onu
m enta ĉefurbo León.

En «Sabadell Esperantisto» oni parolas 
pri «la nura esperantisto  Leona» Pastro 
Patrico  de Fuentes k. de V albuena, kaj pri 
la brila sukceso de la Kongreso, kiu ne 
fiaskis, kiel antaŭtim ite; sed, male, «ĝi 
digne sukcesis, m algraŭ la rekorda tempo 
(nur du m onatojn) eluzita por ĝia orga
nizado».

Do nia 38s N acia Esperanto Kongreso 
plenplene sukcesis!!! Kaj sukcesis, unue per 
dia apogo (dank’ al Dio!) kaj helpante la 
socialkom unikiloj kaj loka gazetaro, sur 
kiu aperis ĉiutage: resum o de la eroj de 
1’Kongreso, diversaj artikoloj, fotoj pri ĝi 
k.t.p.

Kaj ankaŭ ni diversm aniere (ĉu per la 
gazetoj, Ĉu pere de radiodissendoj) «semis 
kaj semis konstante la semon» (benitan 
semon!!!) de nia estonta  K lubo «LA V ER 
DA LEONO».

La tagojn 59n, 9, 15, 19 k. 22-an de la 
novem bra m onato , ĉe la leona gazetaro 
publikigis notoj kaj avertoj pri la tuj 
kom enconta espt2 kurso; pri la loko ĵus 
eltrovita (Str. T orre , 7); pri la tago  de la 
inaŭguro (24-11). La de esperantistoj entu
ziasm o estas, jes! neforgesebla afero, sed 
ankaŭ  ne (tu te ne!) priskribebla: preskaŭ 
naŭdek (90) gekuriozuloj enŝovas sian na
zon en la esperan tan  vazon: sed bedaŭ
rinde, kiel konate, ne Ĉio iris-glate: ĉi tie kiel 
aliloke (ĉiuloke), el tiel kreskanta kaj unue 
¡luzita nom bro, m alsupreniris la varbitaj 
gestudentoj al la num ero de la seĝoj aŭ 
lernegaj lokoj: pli m alpli kvardek (40).

Finfine, la 24«n de novem bro (tre m al
frue malfeliĉe, p ro  la prokrasto  de la alveno 
Ĉe ni de la tekst-k. lernolibro) okazis la mal
ferm o de la kurso pere de la unua m allonga 
leciono, prelegante la Pastro  de Fuentes k. 
de V albuena pri «Kial la esperanto en la 
lernejoj?», proponante  la de ni konatajn 
argum entojn, kiuj ŝajnis konvinki la ĉees
tan ta ro n , kiu tondris la lernejon per aplau
da gesto.

M ultajn, m ultegajn m alfacilaĵojn ni tro 
vis Ĉe nia m alfacila vojo al la esperanta 
lingvoscio, precipe la ĵu s  menciitan mal
fruon de la lernolibro, kiu alvenis ĉe n ije  la 
Kristnasko, kiam  oni ekferiis ĝis la IO de

sekvonta m onato  januaro ; tiam , ni reko
mencis la preskaŭ ne kom encitan kurson.

Tam en ni celebris ĝoje kaj amikeme la 
Z am enhofan Tagon (1 19 datrevenon de lia 
naskiĝo) jene: 15-12-78: En la lernejo kien 
ni kunvenadis por la esp-aj lecionoj, la 
sam an horon (8-9 posttagmeze) la Pastro  
de F u en tes  k. de V a lb u en a  p re leg is 
pri «La kultura esperanto fenom eno», kiu 
estas preskaŭ ne pli ol la resumo de la 
notinda kaj ŝatinda verko franca «L’Espe- 
ranto», kies aŭ to ro  estas Pierre Jan ton . 17- 
12-78: dim anĉon, je la 13 h. Sankta Meso 
en E-o okazis en la preĝejo de la M ona
hinoj de S t9 Klara (Str. Card. Landázurri- 
E1 Convento), kiun gvidis la Karmelanaj 
Pastroj Germán Lezcano G uerra kaj de 
Fuentes k. de Valbuena, kiu ankaŭ havis la 
esperantan hom ilion pri la utilo (plu: pri la 
neceso) de helpanta, internacia lingvo 
E-o. Laŭm ode de sam tem pa traduko , la 
d iakono F ra to  Puente C ruzado legis his
pane Ĉiujn la paragrafojn, kiujn esperan
tlingve prononcis la ĉefcelebranto.

Sinsekve, en la trinkejo «Bar Mansilla», 
la leona nova esperantistaro interkonatiĝis, 
amikiĝis, trinkadis, m anĝetadis, tostis...je 
la sano de ĉiuj, kaj fam ilian etoson frate 
ĝuis.

La 10-an d e jan u a ro  de 1979 rekom encis 
la esperanta kurso, kaj je  la fino de ĉi tiu 
m onato  finiĝis la 8 lecionoj de la lernolibro, 
kies en la m onato  februaro  relegiĝis la 
tu tan  enhavon, kaj la sam an m onaton finis 
ankaŭ  nian unuan elem entan E-on leonan 
kurson feliĉe!

Sed por ke tia fajrero, forpelita el fajrujo 
(kiu Ĉiam nepre kaj nepercepteble estingi
ĝas) ne m alvarm igu, ni sendis kolektivan 
leteron al ĉiuj esperantistoj (kursanoj unue) 
kaj sim patianoj, samkiel aliĝilojn por la 
estonta  fundam ento  de nia V ER D A  LEO
NO, KLUBO, lluzioplenaj nun atendas la 
rezulton de tiu esperanta dissemo. Dio 
favoru!!! .

Karaj, karegaj, elstaraj gekursanoj: ĉiam 
antaŭen!!! Kiel de vi konate, je  la oka h. 
vespere ni kunvenos ĉiulunde por praktiki 
(parolante, babilante senĉese) nian belegan 
Z am enhofan internacian, helpantan E SPE 
RA N TA N  LINGVON.

A nkoraŭ unun fojon: dankon  elkorajn al 
vi ĉiuj!!!

Pastro  de Fuentes k. de Valbuena
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ESPERANTISTA VIVO

VETERANA ESPERANTISTA KLUBO

Ni volas kore peti al la hispanaj Esperantaj pioniroj, kiuj ankoraŭ  ne faris tion, ke ili aliĝu 
al V.E.K.

La klubo havas centojn da mem broj tra  la m ondo kaj ankaŭ m ultajn el nia lando, sed 
kelkaj anko raŭ  ne aliĝis, kaj pro tio hodiaŭ ni instigas ilin.

N ura K ondiĉo por esti ano de V.E. K. konsistas en ke oni jam  lernis la internacian lingvon 
an taŭ  40 jaro j.

Oni devas indiki la da ton  de naskiĝo kaj ankaŭ  tiun de la koncerna esperantiĝo. Se eble, 
sendi fo ton  de la nova aliĝinto, kaj estas kore bonvena ankaŭ  respondkupono por sendi al la 
sekretario de VEK en Germ anio kaj iom helpi la sendelspezojn.

La k lubo publikigas siajn sciigojn kaj listojn en IN FO R M IL O  de Internacia Esperanto- 
M U ZEO  en W IEN , kiu aperas kvarfoje en la jaro .

La nuna «Dojeno» de VEK estas s-ro V ictor Lebrun el Francio, kiu naskiĝis en 1882 kaj 
esperantigis en 1899. Estus interesa afero ankaŭ  scii kiu estas la nuna hispana «Dojeno» de 
Esperanto.

Ni esperas la tu jan  aliĝon de ĉiuj hispanaj pioniroj. Bv. fari tion pere de la hispana 
reprezentanto de VEK:

R A M O N  M O LER A
Sta. Joaqu ina , de V edruna 13
MOYA (B A R C ELO N A )

La K ataluna K ultura Centro de Perpignan petis s-ron René Llech-W alter, delegito de 
U .E.A ., prelegi en K ataluna Lingvo pri la problem o de la interkom preniĝo.

Post ludado kaj kan tado  de la «La Espero» per la gajaj katalunaj T robadoro j, Llech- 
W alter, elm ontris per okulfrapaj faktoj ke Esperanto estas solvo de la hom ara interkom 
preniĝo.

La plej grava rezulto de tiu prelego estas la varbado de la prezidanto de la K ataluna 
K ultura C entro  s-ro Joseph  Deloncie, D irektoro  de la M uzeo pri popolaj artoj kaj tradicioj de 
la urbo de Perpignan, 29, Rue de G ascogne, 66000 Perpignan (Francio). Oni povas lin 
gratuli letere aŭ  P.K .

NOTO

O .R .F . el Vieno skribis leteron al la estraro  de H . E.F. dankante la ricevon de Boletín, per 
la jenaj vortoj:

«Post p lu rm onata  interrom po reaperis BOLETIN, organo de la H ispana Esperanto 
Federacio. Interesas speciale kaj ankaŭ  ekster regione, pluraj artikoloj pri scienco kaj arto , 
popolare prezentataj.

Ni bonvenigis vian periodaĵon kaj menciis ĝ ian  ricevon en nia rubriko  «Leterkesto» kun 
mallonga indiko pri ĝia enhavo aŭ karaktero . Same ni faros se vi daŭrigos la a te n d a d o n , sed 
ni ne povas inform i vin pri tio ĉi unuopan  fojon. Bonvolu do mem kontroli po r aŭskultado.

A nkaŭ la dato j, ni ne povas fiksi enantŭe.
K un tre am ikaj salutoj.

Esperanto-R edakcio  de O .R .F . V IENO  (A ustrio)

ANONCO

S-ro Georgi Sestrim ski, ui. Silistra 4, 4.400 P A Z A R D JIK  (Bulgario) deziras korespondi 
kaj interŝanĝi postm arkojn  kun esperantistoj filatelistoj el Ĉiuj landoj.
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KLARIGO
En nS 228-229 de BOLETIN, aperis inform on pri starigo de In terparlam enta G rupo 

«Amikoj de Esperanto». T iu G rupo, kiu laŭ inform oj ricevitaj el D -ro A ntonio  de Salvo 
el R om o (Italio), atingis 75 m em brojn, naskigis en Italio, lando kies nom o ni forgesis 
mencii.

POEZIA ANGULO
DUBO

Ĉu vi partis tie? 
diru min kie vi estas, 
venu, revenu denove, 
nun al vi mi petas.

Kvazaŭ jam  vi pensos 
kiom mi suferas, 
sed trovante mia animo 
kiel glacia ĝi restas.
/ \

Cu vi revenos poste? 
mi jam tion ne kredas, 
nure ĉiam mi vivos 
rememorante kaj plendas.

RO SARIO  ROM ERO

POSTKONGRESA
POEMO

Tre utilaj, ege ĝojaj estis 
kaj en ĉies la memoron restis 
tagoj de l’Kongreso 63a 
en reĝino Nigramara nia!

Zumis parolad’ esperantista 
en palaco la Sportista

kie regis la etos’ kongresa 
dum ĉi festo nia riĉimpresa.

Nia nova esperanta mondo  
en elita multnacia rondo 
sin prezentis per program’ varia 
dum proceso suprenira sia.

Estis la program’ efike brila 
jen amuza, jen utila, 
oni penis pri 1’kontento 
kaj sincera danka sento.

Geamikoj karaj mi revidis 
kaj nature, novajn eĉ akiris 
ĝuis Ciuj ni kuneston  
dum la jara tradicia festo

Malĝentila estus je la manko 
en verkájo la 'ŝuldata danko 
al fervoraj niaj estraranoj 
kaj al lacigitaj Lo-Ko-Kanoj!

Jam eniris 1’historion  
grandioza sesdektria 
estos ĝi inspiro kaj espero 
por la triumfonta nia celo

Boris Petrov Kavalgiev 
(pere de L. de Otaola)
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38-a
I.K.U.E.
KONGRESO
Luksemburgo 7-an ĝis 14-an aŭgusto 1979

En la Ĉefurbo de la grandduklando Luksem burgo okazos la 38-a K ongreso de I.K .U.E. 
Kongresejo, situata meze de la centro de la urbo, estas la «cercle» konstru ita en 1907 kaj 
ornam ita per friso de P. Blanc kaj P. Federspiel, kiu m ontras la transdonon  de la 
liberecdokum ento fare de la D ukino Ermesinde en la ja ro  1244. Gi estas proksim a de ĉiuj 
vidindaĵoj kaj vide al vide troviĝas la ĉarm a piedira zono kun multe da gastejoj kaj kafejoj.

La A lta P ro tek tan to  de la Kongreso estas la episkopo de Luksem burgo. Aliaj eminentuloj 
estas en la H onora K om itato, i.a. la honora S tatm inistro , la A bato de C lerbaux, kaj aliaj. La 
prezoj de la hoteloj varias de 400 B.F. ĝis 1.000 B.F. kaj inkluzivas, m em kom preneble, 
m atenm anĝon kaj duŝon aŭ banejon.

Tem o de la Kongreso estas «La R ajto  je Vivo» kaj gravaj prelegoj kaj diskutoj pri tiu 
interesa kaj ak tuala  tem o estas antaŭviditaj. Kompreneble, ĉiutage okazos solena diservo en la 
internacia lingvo, artaj kaj distraj vesperoj, filmoj, ekskursoj k.t.p.

La Esperanto C entro Luksem burgo eldonis afiŝojn, glum arkojn k.t.p. okaze de la 
Kongreso.

Estu bonvenaj en la verda koro de Europo.
Petu  aliĝilojn kaj pli detalajn inform ojn de:
Esperanto-C entro  Luksem burgo, P o ltfak o  828.— L-Luxem burgo.
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IOM PRI LUKSEMBURGO, LA URBO DE LA 
IKUE - KONGRESO 1979 (trad. R. Haupenthal)

Elira punkto de la nuna Luksemburgo estis en la jaro 963 la starigo 
de « eta burgo » =  Lucilinburhuc, kiu estis la nukleo de la posta urbo kaj 
dum la jarcentoj pli kaj pli ampleksiĝis kiel fortreso. Dum la postaj jaroj la 
lando akiris relative grandajn teritoriojn, kiujn dum la sekvaj jarcentoj okupis 
diversaj dinastioj: germanoj, habsburganoj, hispanoj, francoj, aŭstroj. Fari- 
ĝinte grandduka lando en 1815, Luksemburgo dum kelka tempo apartenis 
parte al Prusio, parte al Nederlando; poste ĝi estis vendota al Francio, sed 
en 1867 ĝi akiris neŭtralecon. Nur en ĉi tiu jarcento la germana nomo 
Lŭtzelburg cedas al la nuna, francigita formo. Nuntempe, la grandduka 
lando estas hereda monarkio. Luksemburgo aparte famiĝis per tio, ke la 
komuna eŭropa merkato por karbo kaj ŝtalo en 1951 eklaboris tie, kaj tiel 
fariĝis la unuaj paŝoj por la eŭropa unuiĝo. La tiama franca ministro por 
eksterlandaj aferoj, Robert Schumnnn, la « patio de Eŭropo », naskiĝis c i i  

Luksemburgo.
Laŭpejzaĝe, Luksemburgo dividiĝas en tri grandajn teritoriojn. En la 

nordo troviĝas la t. n. Oesling, parto de Ardenoj, alta je 400-500 m, pro
funde entranĉita de riveraj valoj. Tie situas unu el la plej belaj kaj romantikaj 
lokoj, Vianden. La .meza parto, Gutlando, estas ondoza, fekunda lando 
ekspluatata kiel paŝto-tereno. Tie situas la ĉefurbo Luksemburgo. Poste, 
en la sudo, estas la parto plej malgranda, sed ekonomie plej grava, la indu
stria teritorio. Signifa ĝi estas pro la abundaj fer-ercaj provizoj. La urbo Esch- 
sur-Alzette estas konata ĉefe pro siaj uzinoj de fero kaj ŝtalo. Fine, por 
la vin-amatoroj, ni ne forgesu la teritorion laŭlonge de Mozelo formanta la 
landlimon al Germanio.

Luksemburgon oni nomas urbo miljara. Fama rekonilo de ĝia armiteco 
estas la fortreso. Kvankam multe detruita, ĝi tamen postlasis imponajn resta
jojn; ekz. restojn de la eta burgo; la Citadelon de la Sankta Spirito, poten
cajn fortikaĵojn; sur rempara promenejo oni povas admiri diversajn belajn 
turojn. Grandan admiron trovas longa reto da subteraj tuneloj.

Luksemburgo kromnomiĝas urbo de la pontoj. Nombreblas 91 pontoj, 
parte tre potencaj laŭ la alto kaj la vasto. Ili necesas por ligi la diversajn 
altaĵojn sur kiuj konstruiĝis la supra urbo kaj por transponti la valojn de 
tiu suba. La fortreso kaj la pontoj dum la turisma sezono estas grandioze 
lumigataj. Aliaj vidindaĵoj estas: la grandduka palaco (16a kaj 18a jarcentoj, 
rimarkinda renesanca parto); la katedralo de Nia .Sinjorino (episkopa preĝejo, 
pompaj barokaj skulptaĵoj; nova kripto); la iama jezuita kolegio (1603, 1686, 
1713, 1735); la urba domo (1830- 1838); la Kapelo de Sankta Kvirino 
(14a je.); Sankta Johano' (17a je.). Rimarkindaj modernaj konstruaĵoj estas: 
la urbodomo « Cercle » sur la parada placo, la « bona ĉambro » de la luksem
burganoj, kie, liberaere sub arboj kaj ĉe koncerto, oni trinkas aperitivon 
en pariza atmosfero; la episkopa palaco; la nova urba teatro; la monumento 
al Robert Schumann; la nova junulargastejo; la Eŭropa Centro Kirchberg.



RECENZOJ - RECENZOJ - RECENZOJ

A PR A C T IC A L  C O U R SE  IN E SPE R A N T O .— D r. Ferenc Szilágyi, adaptis por anglaj 
parolantaj Landoj Fred W adham . 123 Eldono. Eldonejo: The Esperanto Publishing C om pany 
(Aŭstralio).

Kiam lernolibro tiel interesa kaj p raktika kiel estas «A PR A C T IC A L  C O U R SE  IN 
ESPER A N TO » aperas en sia 12an eldono, oni povas konstati ke ĝi estas grandskale uzataj 
por lernantoj de la internacia lingvo.

La aŭ toro , la m ondkonata esperantisto D-ro Szilágyi, verkis am uzan kaj interesan 
lernolibron, kie la p raktika parto  havas specialan rolon, dank ’al la pluraj dem andoj kiuj sub la 
m ultnom braj kaj diversaj desegnoj preskaŭ plenigas la libron. En tiu aspekto  la libro estas ege 
rekom endinda por ĉiuj kiuj deziras lerni E SPER A N TO N  praktike.

La libro konstas el 16 lecionoj kaj je la fino de Ĉiuj el ili, estas gram atikaj klarigoj, 
angleskribitaj, kies aŭ to ro  estas S-ro Fred W adham .

Je la fino de la libro aperas publikigataj diversajn prozajn kaj poeziajn tekstojn, Tabelon 
pri Prefiksoj kaj Sufiksoj kun anglalingva klarigo, V ortareton Esperante-angle kaj la solvon 
de la ekzercoj kiuj angle estas en la diversaj lecionoj.

La amuzaj aventuroj de S-ro A dam son, kiu aperas laŭlonge de la teksto, estas altiro  po r ke 
la lernanto studu E speranton kun gaja mieno. Resume, rekom endinda libro por ĉiuj 
anglaparolantoj kaj por Ĉiuj kiuj konas la anglan  lingvon.

L. Hernández

A N TO LO G IO  D E A R G E N T IN A J N O V E L O J,— D ek aŭ toro j, 18 noveloj. T radukis Bastono 
de K ordobo, E rgoto de Bonaero kaj A lfredo Lara. 21 ilustraĵoj de H oraco de D iam anto. 
A ntaŭparolo  de Ergoto de Bonaero. D iam anto  (E ntrerio).— A rgentina Esperanto  M uzik- 
Eldonejo, 1978.—200 paĝoj. B roŝurita.— 16c-mj.—465 p-tojn.

Kun la titolo per kiu mi komencis Ĉi tiun skribaĵon, aperis je la fino de la pasinta ja ron  
nova esperanta libro, en versio el la k a s tilia  lingvo, kiun mi legis kaj relegis avide. Gi 
konsistas el la jenaj partoj: a) an taŭparolo; b) biografiaj notoj; c) noveloj kun belaj ilustraĵoj.

La titoloj de la verketoj estas la jenaj: «La Falo», «La Taŭro», «La Psikoanalizo», «La 
Industriistoj de la Merco», de Ayala de G atina; «La Sinekuro de FSinjoro Kristino» de Brooz; 
«Grafo Liberato», «La Cenjarulo» de N d e ; «Kriola Hidalgo», de Alvarez; «La Himno», «La 
Poeto», de G erchunoff; «Ĉi vespere A ntaŭkristnasko» de Guiraldes; «La A m atorkuracisto», 
«La Prezo de Piedlazo», de Leguizamón; «La R uana Ĉevalido», de Linch; «Olivera, la brazila 
Dungito», «M orta Viro», de Q uiroga; «La Blanka Koko», «La N igra Kapeto» de 
Rozemm acher.

ĉ u  mian im preson post la agrabla legado de tiu alloga bukedo literatura? Kun vera 
plezuro.

La an taŭparo lo  respegulas per flamstilo la belan enhavon de la libro, kaj sam tem pe incitas 
legi la interesajn verketojn trafe kompilitaj de Bastono de K ordobo.

La biografiaj notoj informas, mallonge sed ĝuste kaj precize, pri la aŭtoroj kaj iliaj verkoj.
Pri la A ntologio, oni povas diri sen erari ke ĝi kontribuas al la konado de la diversaj 

aspektoj kaj nuancoj de la argentina vivo. La kreinta povo de la verkistoj pri iliaj belaj 
rakontoj, ofte plenaj de bona hum oro, gvidas la gelegantoj mirinde tra  ampleksaj argentinaj 
kom arkoj por m ontri al ili la diversajn hom ojn, la etoson, la kutim ojn, la bestojn, la plantojn 
kaj ĝis la historion de la lando de M artin  Fero.

La tradukoj, kiel faritaj de veraj magistroj, tre bonaj. Ili enhavas kelkajn neologismojn, 
precipe toponim oj, sed ili estas konvene klarigitaj.

La prezentado ankaŭ  estas bona; bona papero, klaraj literoj kaj konsekvence bona preso.
Finfine mi opinias ke la «Antologio de Argentinaj Noveloj» ne povas m anki en nenia 

esperanta biblioteko, precipe de tiu de la geesperantistoj kiuj parolas la kastiljan lingvon. Mi 
rekom endas aĉeti ĝin, certe ke ĝia legado ne defraŭdos. Tiel, plie, oni stim ulos la eldonintojn 
por daŭrigi la belan kom encitan taskon.
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I.F.EF. KONGRESO EN TURKU (FTNLANDO)
De la 15-an ĝis la 2 1-an de junio, okazos en la supre menciita urbo la 3 1-a 

Kongreso de l.F.E.F. (Internacia Fervojista Esperanto Asocio).
La kongresurbo kiu ĉijare festas sian 750 jaran ekziston kiel urbo, havas 165.000 

enloĝantojn, kies duono laboras en varispecaj industrioj. Ĉirkaŭ 1.280 konstruigis ĉe 
la elfluejo la kastelo de Turku. Post variaj episodoj la kastelo nuntempe servas kiel 
Muzeo icaj ejo por festaj okazaĵoj. La lerneja kaj universitata influo multe stimulis la 
evoluon de la urbo. En 1640 estis kreata la unua Universitato. Nuntempe la urbo 
posedas kvar artlernejojn. Sekve de sia historia signifo kaj de sia geografia situo, 
Turku estas ankaŭ grava centro de turismo.

La 31-an l.F.E.F. Kongreson okazigos en la kongresa centro «Ikituuri».
La kongresa programo, ja interesa, konsistos i.a. el faka prelego, popoldanco, 

prelego pri finno-ugraj popoloj, arta vespero kun teatraĵo prezentota de la 
Esperanto-teatro de Finlando, ekskursoj k.t.p.

NOVEDADES DE LIBROSERVO
La Senmorta kaj la senviva (D-ro N. Isaac)..........................................  190 p-toj.
Kaŭkazaj Rakontoj (M. J. Lermontov) trad. S. Staritsky.................  190 p-toj.
La Homo sur sia Vojo (M. Fernández M enéndez).............................  515 p-toj.
Taglibro de Kongresano (V. Setala) ......................................................... 55 p-toj.
Paŝoj al Plena Posedo (W. A u ld ).............................................................  425 p-toj.
Karlo (E. Privat)............................................................................................. 78 p-toj.

Ankaŭ Libroservo de H.E.F. havas je dispono de ĉiuj esperantistoj filatelistoj:
Koverton kun speciala stampilo de la I.K.U.E. Kongreso en Romo po 40 p-toj 

kaj kartojn kun speciala stampilo de la I.K.U.E. Kongreso en Censtohovo 
(Pollando) po 30 p-toj.

ESPERANTO-POSTM ARKO
La svisa PTT eldonas, okaze de la 64a Universala Kongreso de Esperanto en 

Lucerno, Esperanto-poŝtmarkon en valoro de sFr. 0,70. La marko portas grafikan 
motivon de la svisa kaj unua varmaera Esperanto-balono kun la surpreso de la 
kompleta kongresa nomo. La valoro de 70 centimoj estas la afranka tarifo por 
poŝtkarto sendita al eksterlando.

Eldontago estos la 21a de februaro 1979. PTT samtempe eldonas oficialan 
unuatagan koverton (FDC) kun speciala unuataga stampo.
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UNA LLENGUA 
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Multkolora pentraĵo sur le muro, altiros la atenton de ciuj pri la lingva problemo. (Sabadelo.

Estraranoj kaj blovorkestro foriras el la Nacia Kolegio gis la Publika Gardeno, en Callosa de Segura.


